’s-Hertogenbosch

Zondag 15 september 2019

Swim to Fight Cancer ’s-Hertogenbosch...
...een recreatief zwemevent in een stadsdecor waarbij deelnemers en teams zoveel
mogelijk donaties ophalen voor Fight cancer, een stichting die fondsen werft voor
wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding. Doe mee
en help er voor te zorgen dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is.
Op naar de 1.000 deelnemers!
Eén op de drie mensen krijgt kanker in zijn of haar leven. Samen kunnen we ervoor
zorgen dat kanker een ziekte wordt die niet meer dodelijk is. Samen in actie voor meer
kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer biedt je een mogelijkheid om ook een steentje
bij te dragen.
Deelname is mogelijk als individu, samen in één wave met je vrienden of als business
team. Zorg dat je samen met honderden anderen zoveel mogelijk geld bij elkaar brengt
voor de strijd tegen kanker. Via jouw strijd tegen het water. Voor iedere deelnemer geldt
een inspanningsverplichting om minimaal € 250,- aan donatiegelden te werven.
Swim to Fight Cancer ’s-Hertogenbosch vindt plaats rondom de
gerestaureerde vestingwerken, om precies te zijn in de Singelgracht
en de Dommel. Het parcours is ongeveer 2 kilometer lang, waarbij
een klein stukje ‘gekluund’ moet worden op het Vughtereiland.

Schrijf je vandaag nog in via:
www.swimtofightcancer.nl/denbosch

Vorm een team samen met collega’s of relaties!
De kosten van een Business team bedragen net als de vorige editie € 1.000,- (excl. BTW),
men mag met maximaal 5 personen deelnemen. Voor € 1.000,- ontvangt ieder teamlid onder
meer:
• Teamfoto
• Entreebewijs voor de after finish locatie
• Een eigen bedrijfspagina waarop je je logo kunt plaatsen
•	Extra exposure voor de deelnemende teams middels
logovermelding in filmpjes, gedeeld via onze
social media kanalen
• Omroepen van bedrijfsnaam door de speaker bij de start

Kids kunnen ook meedoen!
Hoe vet is het voor kinderen vanaf 8 jaar om het laatste
gedeelte van het parcours ook mee te zwemmen?
Zij springen vanaf het kluungedeelte op het Vughtereiland
het water in om de laatste 800 meter naar de finish te
zwemmen. Onder toeziend oog van suppers en de Reddingsbrigade is het voor kinderen
niet meer verplicht om samen met een begeleider te zwemmen. Dit mag uiteraard wel als
je vader of moeder de volledige Swim zwemt! Dan wacht het kind op het kluuneiland tot
dat bijvoorbeeld de vader of moeder passeert zodat zij gezamenlijk het water in kunnen
springen. De inschrijving voor de Kids Swim bedraagt € 25,-.
Ook bij de kids kun je dit jaar een team vormen (minimaal 4 deelnemers).
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